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Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε το πολυαναμενόμενο φορολογικό νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση 
στον ιστότοπο opengov.gr με καταληκτική ημερομηνία την 15/11/2019. Το νομοσχέδιο έχει, όπως αναμένετο, 
σαφή προσανατολισμό μείωσης της φορολογίας υπέρ της δημιουργίας ενός φιλο-επενδυτικού κλίματος. Με το 
παρόν καταγράφουμε τις βασικές κατηγορίες αλλαγών, η πλειονότητα των οποίων τίθεται σε ισχύ από 
01.01.2020, ενώ με την ψήφιση του νόμου θα επανέλθουμε με μια πιο αναλυτική παράθεση των νέων 
διατάξεων.

Μειώσεις φορολογικών συντελεστών

• Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε 24% για το φορολογικό 
έτος 2019. Εντούτοις, δεν γίνεται αναφορά σε περαιτέρω μελλοντική μείωση του συντελεστή.

• Μείωση του φόρου μερισμάτων από 10% σε 5% από 01.01.2020 καιι μετά.

• Θέσπιση νέας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από την 01.01 2020, με τον 
εισαγωγικό συντελεστή να μειώνεται από 22% σε 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως 10.000 ευρώ και 
μείωση κατά 1% των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται πάνω από τις 20.000 ευρώ. 

• Επαναφορά του φόρου που επιβάλλεται στις ΑΕΕΑΠ, τα αμοιβαία κεφαλαία ακινήτων, τις εταιρείες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τους ΟΣΕΚΑ στα προηγούμενα χαμηλά επίπεδα που ίσχυαν πριν την 
αύξηση του 2016.

• Επανυπολογισμός της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αποκλειστικά και μόνο για 
το φορολογικό έτος 2018 σε 95% του βεβαιωθέντος φόρου βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. 

Θέσπιση κινήτρων για την εγκατάσταση στην Ελλάδα φορολογικών κατοίκων εξωτερικού (non-dom) 

• Φορολόγηση με εφάπαξ ποσό και απαλλαγή από φόρο εισοδήματος και φόρο δωρεών / κληρονομιών για 
την περιουσία στην αλλοδαπή, για φυσικά πρόσωπα που ήταν φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού (non-
dom), τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μέτρα φιλικά προς τις επιχειρήσεις

• Απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας σε πώληση θυγατρικών εταιρειών υπό όρους (participation exemption).

• Ρητή αναφορά στις απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων για Οργανισμούς Εναλλακτικών 
Επενδύσεων και άλλες κατηγορίες θεσμικών επενδυτών. 

• Αναγνώριση, υπό προϋποθέσεις, ως εκπιπτόμενων των δαπανών που αφορούν δράσεις εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.

Σε δημόσια διαβούλευση έως την 15/11/2019 το νέο φορολογικό νομοσχέδιο



• Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων για κάποιες κατηγορίες εισηγμένων εταιρικών ομολόγων.

• Επέκταση της δυνατότητας έκπτωσης των διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων έως 300 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ακόμα και όταν δεν έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο για την είσπραξή 
τους ενέργειες, καθώς και απαιτήσεων που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού 
συμβιβασμού.

• Παροχή επιπλέον κινήτρων για την κεφαλαιοποίηση ορισμένων αφορολόγητων αποθεματικών (στην ουσία 
φορολόγηση με μόνο 5% και υποχρέωση διατήρησης του κεφαλαίου για 5 χρόνια).

Μέτρα τόνωσης της κτηματαγοράς

• Αναστολή του Φ.Π.Α. μέχρι 31.12.2022 στο σύνολο των αδιάθετων ακινήτων (ύστερα από αίτηση).

• Περαιτέρω αναστολή του φόρου υπεραξίας από την πώληση ακινήτων έως και 31.12.2022.

• Θέσπιση κινήτρων σχετικά με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία 
σχετίζονται με έκπτωση από το ποσό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Λοιπά μέτρα

• Σταδιακή προσαρμογή του χρόνου παραγραφής για περιπτώσεις φοροδιαφυγής (20ετία) με τον γενικό 
κανόνα της 5ετίας. Παράταση του γενικού κανόνα στην 10ετία σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις (μη 
υποβολή δήλωσής, νέα στοιχεία μετά το πέρας της 5ετίας). 

• Παράταση της παραγραφής σε περίπτωση Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ).

• Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη των διευθυνόντων νομικών προσώπων.

• Διευκρινίζεται ότι η ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Ειδικά για τις διαγραφές από πιστωτικά ιδρύματα έως την 31.12.2019 στο πλαίσιο 
εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο 
εισοδήματος. 

• Μείωση από 500 σε 300 ευρώ της αξίας των δαπανών οι οποίες θα πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση 
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ενώ πλέον στην κατηγορία αυτή 
εντάσσονται και οι δαπάνες ενοικίων.

• Βελτίωση του τρόπου φορολόγησης των παροχών σε είδος με τη μορφή δανείου. Εισαγωγή απαλλαγής 
από το εισόδημα της παροχής σε είδος που αφορά στην αγοραία αξία παραχώρησης οχημάτων με 
μηδενικούς ή χαμηλούς ρύπους και αύξηση του ορίου εξαίρεσης για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς (tool cars). 
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Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι είναι σε θέση να σας βοηθήσουν όσον αφορά τα ζητήματα που 
ανακύπτουν στη δική σας εξατομικευμένη περίπτωση από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
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